Ontwikkelingen vier partijen overleg.
Aan leden CNV Vakmensen / FNV Havens werkzaam bij APMT MVII en
APMTR
Beste mensen,
Op 30 september 2019 vond een zogeheten vier partijen overleg plaats.
Tijdens dit overleg zouden we de uitgangspunten voor het overleg
ondertekenen. De uitgangspunten waren voor de zomer met alle partijen
over een gekomen.
De nieuwe directie van APMT MVII maakte een “aparte” beweging. De
directie wilde de uitgangspunten niet tekenen omdat men eerst e.e.a.
wilde bestuderen voordat tot ondertekening kon worden overgegaan.
Wij hebben als vakbonden de directie van APMTMVII twee weken de tijd
gegeven om de uitgangspunten te bestuderen. Omdat er na twee weken
geen reactie was hebben wij gevraagd of APMT MVII nog zou gaan
reageren? En de reactie kwam er en die loog er niet om!
Het antwoord van APMT MVII: het interne proces loopt nog en dat behelst
het verkrijgen van goedkeuring van de Raad van Commissarissen en het
wachten wij op het advies van de OR.
De vakbonden hebben gereageerd:
Het is laten we zeggen "bijzonder" de reactie. Met de vertegenwoordigers
van APMT MVII in het vier partijen overleg zijn de uitgangspunten
afgesproken en moesten alleen nog getekend worden. Nooit is een
voorbehoud gemaakt van goedkeuring door de Raad van Commissarissen
of de advies van de OR.
Wat nu gebeurt is wat de vakbonden betreft geen normale gang van
zaken en wij vragen ons af wat afspraken met APMT MVII waard zijn als
ze niet worden nagekomen en achteraf voorzien worden van voorwaarden.
Wij maken hiertegen dan ook bezwaar. APMT MVII behoort zich gewoon
als goed werkgever te houden aan afspraken. Een man een man een
woord een woord.
Uitgangspunten

Hieronder treffen jullie de uitgangspunten aan welke we voor de zomer
zijn overeengekomen. Alleen nog een handtekening en dan kunnen we
door met de gesprekken.
Uitgangspunten voor het 4 partijen overleg tussen FNV Havens en CNV
Vakmensen, APM Terminals Rotterdam BV (APMTR), APM Terminals MVII
BV (APMT MVII).
1. Algemeen.
APMTR en APMT MVII vinden het van belang dat regelmatig overleg
plaatsvindt met sociale partners over zaken, die hun organisatie en de
medewerkers betreffen. Het is de intentie van partijen om in de
komende periode in het 4 partijen overleg van gedachten te wisselen
over de middellange en lange termijn ontwikkelingen van beide
terminals. Daarbij gaat het over concessies, over investeringen, over
volumeverwachtingen per terminal en hoe deze ontwikkelingen van
invloed zijn op de twee organisaties en de medewerkers.
2. Werkgroepen scenario’s
In dit overleg zullen APMTR en APMT MVII de vakorganisaties ook
informeren over de bevindingen van de werkgroepen scenario’s van
APMTR en APMT MVII, waarin de mogelijke scenario’s voor de toekomst
van de terminals worden onderzocht. Deze bevindingen zullen met de
vakorganisaties worden besproken.
3. Overgang van APMTR medewerkers naar APMT MVII.
Conform het gestelde in het CAO resultaat voor de CAO 1-1-2018 tot
en met 31 december 2022, zowel van APMTR als van APMT MVII,
hebben partijen de intentie om gezamenlijke afspraken te maken over
hoe en in welke volgorde werknemers van APMTR in aanmerking
komen voor het vervullen van toekomstige vacatures, bij APMT MVII,
die daar niet door interne doorstroming vervuld kunnen worden. Eén
uitgangspunt daarbij is dat het afspiegelingsbeginsel leidend is. Tevens
is het uitgangspunt dat werknemers van APMTR een gelijkwaardig
arbeidsvoorwaardenpakket bij APMT MVII als nieuwe werkgever zullen
krijgen.
Indien niet op deze wijze in de vervulling van vacatures kan worden
voorzien gelden voor de vacaturevervulling de voorwaarden van het
Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam van oktober 2016.
4. Eventueel dreigende boventalligheid

Partijen zullen alle denkbare maatregelen bespreken, die genomen
kunnen worden om eventueel dreigende boventalligheid bij de
terminals in de toekomst te voorkomen.
Het leek ons goed jullie te informeren.
Met vriendelijke groeten,
Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen, a.vandamme@cnvvakmensen.nl
Joost van der Lecq
Bestuurder FNV Havens, j.vanderlecq@fnv.nl

